6GF- GE02

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
Day1

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงบาห์เรน

Day2

กรุ งบาห์เรน – เมืองทบิลิซี – โรงอาบนา้ แร่กามะถัน –
นา้ ตกเลกทากิวี - Jan sharden street – วิหารซีโอนี Bridge of Peace - Meidan

Day3

เมืองทบิลิซี – เมืองกูดาอูรี – ป้ อมอนานูรี - เขื่อน
Jhinvali Lake – เมืองคาสเบกี ้ – โบสถ์เกอเกติ –
อนุสาวรียม์ ิตรภาพจอร์เจีย – วิหารจวารี – เมืองทบิลิซี

Day4

เมืองทบิลิซี – เมืองกอริ – เมืองถา้ อุพลิสชิเค –
พิพธิ ภัณฑ์โจเซฟสตาลิน – เมืองมิสเคต้า – โบสถ์สเว
ติทสโคเวลี – เมืองทลิบิซี - โบสถ์ตรีนิตี้

Day5

เมืองทบิลิซี – โบสถ์เมทเทคี - รู ปปั้ นของกษัตริยว์ าคตัง
จอร์กาซาลี – นั่งเคเบิล้ คาร์ ชม อนุสาวรียม์ ารดาแห่ง
จอร์เจีย – ป้ อมปราการนาริกาลา - ห้างสรรพสินค้า
Geleria mall – กรุ งบาห์เรน

Day6

กรุงบาเรนห์ - กรุงเทพมหานครฯ
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กาหนดการเดินทาง
วันที่ออกเดินทาง
26 - 31 ม.ค 63

อัตราค่าบริการ
31,900.-

พักเดี่ยว
4,900.-

02 - 07 ก.พ 63

30,900.-

4,900.-

09 - 14 ก.พ 63

31,900.-

4,900.-

16 - 21 ก.พ 63

29,900.-

4,900.-

01 - 06 มี.ค 63

31,900.-

4,900.-

08 - 13 มี.ค 63

31,900.-

4,900.-

15 - 20 มี.ค 63

32,900.-

4,900.-

22 - 27 มี.ค 63

33,900.-

4,900.-
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วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงบาห์เรน

1700 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูที่ 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินกัลฟ์ แอร์ โดยมีเจ้าหนาที่
ของบริษัทคอยให้การต้อนรับบริการ ตรวจเอกสารและสัมภาระ
2050 ออกเดินทางสู่ กรุงบาห์เรน ประเทศบาห์เรน โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ GF 151
(บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
วันที่สอง
กรุงบาห์เรน – เมืองทบิลิซี – โรงอาบน้ าแร่กามะถัน – น้ าตกเลกทากิวี - Jan sharden street –
วิหารซีโอนี - Bridge of Peace - Meidan

0030 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงบาห์เรน ประเทศบาห์เรน (เพื่อแวะพักรอเปลี่ยนเครื่องไปเมืองทบิลิซี)
**พิเศษระหว่างรอต่อเครื่อง ทางบริษทั มีบริการโรงแรมให้ทุกท่านได้เข้าพัก พร้อมมีบริการรถรับส่ง
โรงแรม-สนามบิน**//พาสปอร์ตไทยเข้าฟรีวีซ่าที่ประเทศบาเรนห์**
1010 ออกเดินทางสู่กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ GF 081**ไฟล์ทนี้ จะแวะ
รับส่งคนที่สนามบินบากูก่อน**
1515 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติโนโว อเล็ กซีเยฟก้า กรุงทบิลิซี (Tbilisi) หลังจากนาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากรแล้ว เมืองทบิลิซี (Tbilisi) เป็ นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่
ระหว่างสองฝั ่งแม่น้ าคูรา Kura หรือแม่น้ าซควารี Mtkvari ในภาษาถิ่น ก่อตั้งในราวศตวรรษที่ 5 เป็ นเมือง
หลวงสุดท้ายของอาณาจักรไอบีเรีย ที่อยูร่ อดท่ามกลางสองอาณาจักรโรมันและแซสซานิ ค กรุงทบิลิซีมีเนื้ อที่
ประมาณ 372 ตร.กม.และมีประชากร 1,093,000 คน เมืองนี้ ถูกสร้างโดย กษัตริยว์ าคตัง จอร์กาซาลี
(Vakhtang Gorgasali) กษัตริยจ์ อร์เจียแห่งคาร์ตลี ได้ก่อตั้งเมืองนี้ ขึ้ นในคริสต์ศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิ เป็ น
ศูนย์กลางการทาอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ใน
ประวัติศาสตร์เมืองนี้ อยูใ่ นสายทางหนึ่ งของเส้นทางสายไหม และปั จจุบนั
ยังมีบทบาทสาคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่ องจากความ
ได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ต้งั ที่เป็ นจุดติดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีป
ยุโรป นาท่านไปยังเขตเมืองเก่า ชมบริเวณ โรงอาบน้ าแร่กามะถัน
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คา่

(Sulphur Baths) หรือภาษาจอร์เจียน เรียกว่า Abanotubani (อะบานู ออูบานิ ) เป็ นสถานที่สาหรับแช่น้ าพุรอ้ นที่
มีแร่กามะถัน ตามตานานเล่าขานว่าในสมัยกษัตริยว์ าคตังที่ 1 กอร์กซั ลี นกเหยี่ยวของพระองค์ได้ตกลงไปใน
บริเวณดังกล่าว จงทาให้คน้ พบบ่อน้าพุรอ้ นแห่งนี้ ขึ้ น ลักษณะของโรงอาบน้ าคล้ายๆ กับการออนเซนของชาว
ญี่ปุ่นผสมรวมกับการอาบน้ าแบบตุรกี นาชมหมูโ่ รงอาบน้ าที่มีการสร้างและให้บริการตั้งแต่ยุคกลางจนถึง
ปั จจุบนั ที่มีรูปแบบตัวอาคารที่หลากหลาย บางแห่งสร้างเป็ นหลังโดม บางแห่งมีหอมินาเร่ตข์ นาบข้าง ประดับ
ด้วยโมเสคชิ้ นเล็กสวยงามยิ่ง ระหว่างทางสามารถเห็นโบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ที่เก่าแก่มากมาย จากนั้นชม
น้ าตกเลกทากิวี Leghvtakhevi Waterfall of Tbilisi น้ าตกที่ต้งั อยูใ่ นเมืองเก่าของทบิลิซีหนึ่ งในสถานที่โบราณใน
Abanotubani น้ าตกมีความสูง 22 เมตร จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ งที่ Jan
sharden street ถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็ นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและ
วัฒนธรรมหลังฟื้ นฟูในศตวรรษที่ 9 ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อถนนมาเป็ น Chardin
Street เพื่อเป็ นเกียรติแก่นักท่องเที่ยว ชาวฝรัง่ เศส Jean Chardin ปั จจุบนั
ถนนสายนี้ เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารพื้ นเมือง ร้านกาแฟและมากมาย
ด้วยผูค้ นพื้ นเมืองกับนักท่องเที่ยว บริเวณนี้ จะมีบา้ นเมืองเก่าในแบบทบิลิซีที่โดดเด่น นอกจากด้านอาหารแล้ว
ยังมีพ่อค้าแม่คา้ นาสิ่งของต่างๆมาวางขายมากมาย หลังจากช้อปปิ้ งและเดินชม
บรรยากาศรอบๆเมืองเป็ นที่เรียบแล้วเราจะพาทุกท่านชม วิหารซีโอนี (Zion
Cathedral) โบสถ์หลังใหญ่ของนิ กายออร์โธด๊อกที่ถูกสร้างขึ้ นในเมืองนี้ โดยชื่อ
ของโบสถ์ได้นามาจากดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ คือ ภูเขาไซออนในเจรูซาเล็ม ต่อมา
สถานที่แห่งนี้ ก็ได้มีชื่อเป็ น ซิโอนี แห่งทบิลิซี(Tbilisi Sioni) ถูกสร้างขึ้ นในราว
ศตวรรษที่ 6-7 และต่อมาก็ได้ถูกทาลายลงโดยผูท้ ี่บุกรก แต่ก็ได้มีการสร้างขึ้ นมาใหม่หลายต่อหลายครั้ง
ด้วยกัน จนกระทัง่ เป็ นโบสถ์ทีได้เห็นอยูใ่ นปั จจุบนั นี้ และได้มีการบูรณะในช่วง
ศตวรรษที่ 17-19 นาท่านเดินทางไปยัง Bridge of Peace ชมสะพานคนเดินที่มี
สถาปั ตยกรรมอันสวยงามโดยสร้างข้ามแม่น้ าคูรา เพื่อเชื่อมเขตเมืองเก่าและเมือง
ใหญ่ จากสะพานทุกท่าน ได้ชมวิวทิวทศน์อนั สวยงามของเมืองทบิลิซีที่ต้งั
ตระหง่านอย่างสง่างาม ปิ ดท้ายของวันกันที่ย่านการค้า Meidan ย่านการค้าเก่าแก่ที่ต้งั อยูก่ บั เมืองทบิลิซีมาช้า
นาน อิสระให้ท่านเลือกช้อปปิ้ งซื้ อของสินค้าที่ระลึกที่มีรา้ นค้าให้ท่านเลือกอย่างมากมาย ไม่วา่ จะเป็ น งานโลหะ
ฝี มือ ของโบราณจากงานแฮนด์เมด ไวน์จอร์เจียชื่อดัง ขนมช็อกโกแลต และผลิตภัณฑ์ของฝากของกิน อื่นๆ
บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหาร
และนาท่านเข้าสู่ที่พกั Velvet Hotel หรือ เทียบเท่า

วันที่สาม

เมืองทบิลิซี – เมืองกูดาอูรี – ป้ อมอนานูรี - เขื่อน Jhinvali Lake – เมืองคาสเบกี้ – โบสถ์เกอเกติ
– อนุสาวรียม์ ิตรภาพจอร์เจีย – วิหารจวารี – เมืองทบิลิซี
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บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri)(121km./2.15hrs.) โดยเดินทางไปยังเส้นทางหลวงสายสาคัญที่
มีชื่อว่า Georgian Military Highway เส้นทางสาหรับใช้ในด้านทหาร ถนนสายนี้ เป็ นถนนสายสาคัญ ที่ สุดที่ ถูก
สร้างขึ้ นในสมัยที่จอร์เจียอยู่ภายใต้การควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่อใช้เป็ นเส้นทางหลักในการข้ามเทือกเขา
คอเคซัสจากรัสเซียมายังที่ภูมิภาคนี้ นาท่านชม ป้ อมอนานู รี (Ananuri Fortress) ป้ อมปราสาทตั้งอยู่ริมฝั ่งซ้าย
ของแม่น้ าอรักวี เป็ นที่ประทับของ เอริสตาวิส หรือ ดยุคแห่งอรักวี ราชวงศ์ศกั ดินาผูป้ กครองดินแดนลุ่มแม่น้ าอ
รัก วี และเป็ นสมรภูมิ รบแย่งชิงอานาจกับ เจ้าปกครองแคว้นอื่ น ๆ หลายต่ อหลายครั้ง ภายในป้ อมปราการ
ประกอบไปด้วยปราสาท 2 หลัง โบสถ์ 2 แห่งคือ โบสถ์แม่พระผูพ้ รหมจรรย์และโบสถ์แม่พระเสด็จขึ้ นสวรรค์
(อัส สัม ชัญ ) และที่ ฝั งศพของดยุ ค แห่ งอรัก วี ซึ่ งเป็ นสถาปั ต ยกรรมแบบจอร์เจี ย ระหว่างทางแวะชม เขื่ อ น
Jhinvali Lake สถานที่ที่เอาไว้ใช้เป็ นอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ ที่ทาให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ าไว้ดื่มไว้ใช้ สถานที่แห่งนี้
ได้กลายเป็ นหนึ่ งในมรดกโลก Unesco World Heritage ในปี ค.ศ. 2007 หลังจากนั้นนาท่ านเดินทางไป เมือง
คาสเบกี้ Kazbezi (35km./40mins) เมืองเล็กๆในจังหวัด MtsketaMtianeti ทางตอนเหนื อของประเทศใกล้กบั
พรมแดนประเทศรัสเซีย ห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาน145 กม. ตัวเมืองอยูบ่ ริเวณเชิงเขา Kazbek
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย นาท่านเปลี่ยนยานพาหนะเดินทางด้วยรถ4WD เพื่อขึ้ นหุบเขาคอเคซัส ชม โบสถ์เกอเกติ Gergeti Trinity
Church***ในกรณี ที่ มี หิ ม ะตกหนั ก จนไม่ ส ามารถเดิ น ทางได้ ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ปรับ เปลี่ ย น
โปรแกรมตามความเหมาะสม *** โบสถ์ชื่อดังกลางหุ บเขาคอเคซัสซึ่ งเป็ นสัญ ลัก ษณ์สาคัญ แห่งหนึ่ งของ
ประเทศจอร์เจี ย โบสถ์ค ริ ส ต์นิ ก ายจอร์เจี ย ออรื โธด็ อกซ์เก่ าแก่ นี้ สร้างด้วยหิ น แกรนิ ต ขนาดใหม่ มาตั้งแต่
ศตวรรษที่ 14 ตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีความสูงถึง 2,170 เมตรเหนื อระดับน้ าทะเล ด้วยวิวทิวทัศน์ธรรมชาติของ
เทือกเขาคอเคซัสรอบทิ ศและด้วยภาพของโบสถ์เล็กๆที่เปลี่ยวเหงา จึงทาให้ที่แห่งนี้ เป็ นสถานที่ ยอดนิ ยมของ
นักท่องเที่ยวมาตั้งแต่สมัยที่จอร์เจียยังอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต โดยระหว่างการเดินทางเรา
จะน าท่ า นแวะชมอนุ ส าวรี ย ์มิ ต รภาพจอร์เจี ย (russia georgia friendship monument) หรื อ สนธิ สัญ ญา
Georgievsk Monument เป็ นอนุ สาวรีย ์ที่ สร้างขึ้ นในปี 1983 เพื่ อเฉลิ มฉลอง
สองร้อยปี ของสนธิสญ
ั ญา Georgievsk และมิตรภาพที่ ต่อเนื่ องระหว่างโซเวียต
จอร์เจียกับโซเวียตรัสเซีย และนาท่านชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) หรือ
โบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของศานาคริสต์นิกายออโธด๊อก สร้างขึ้ นเมื่อค
ริสตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจีย สัก การะนั บ ถื อวิห ารแห่ งนี้ เป็ นอย่างมาก ภายใน
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คา่
วันที่สี่

เช้า

โบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ โบสถ์นี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่ มีแม่น้ าสองสายมาบรรจบกันคือแม่น้ ามิควารี (Mtkvari
river) แ ล ะแ ม่ น้ าอ รั ก วี ( Aragvi river) จ าก นั้ น เร าจ ะ น าท่ าน เดิ น ท าง ก ลั บ ม ายั ง เมื อ งท บิ ลิ ซี
(152km./2.40hrs.)
บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหาร และนาท่านเข้าสู่ที่พกั Velvet Hotel หรือ เทียบเท่า
เมืองทบิลิซี – เมืองกอริ – เมืองถ้าอุพลิสชิเค - พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ โ จเซฟสตาลิ น – เมืองมิสเคต้า
– โบสถ์สเวติทสโคเวลี – เมืองทบิลิซี - โบสถ์ตรีนิตี้

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นออกเดิ น ทางสู่ เมื อ งกอริ ( GORI)(90km./1.20hrs.) เมื อ งที่ ต้ั ง อยู่ บ นเนิ นเขา ที่ ใ นอดี ต เคยมี
ความส าคัญ ทางด้า นทหารในยุ ค กลางเป็ นที่ ต้ัง ของกองก าลังที่ อ ยู่ บ นถนนสายส าคัญ ( Georgian Military
Highway) นอกจากนั้นเมืองนี้ ยังเป็ นเมืองบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน อดีตผูน้ าที่มีชื่อเสียงของพรรคอมมิวนิ สต์
โซเวียต และอเล็กซานเดอร์ นาดีราซี ผูเ้ ป็ นนักออกแบบชื่อดังในด้านจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปของโซเวียต จากนั้น
พาท่านไปยัง เมืองถ้าอุพลิสชิเค(uplistsikhe) ชมหนึ่ งในเมืองถ้าเก่าแก่ของจอร์เจีย ที่ ตามประวัติศาตร์ของชาว
จอร์เจียได้มีการจดบันทึกเรื่องราวการ ว่า ณ เมืองถ้าแห่งนี้ ได้มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้ กว่า 3,000 ปี
โดยช่วงที่เมืองนี้ มีความเจริญถึงขีดสุด คือในช่วงคริสตวรรษที่ 9-11 ก่อนจะถูกรุกรานและทาลายโดยชาวมอง
โกลในช่วงคริสตวรรษที่ 11 หินผาขนาดใหญ่ที่ถูกสกัดและสลักเสลาเป็ นช่องห้องโถงมากมายคือที่ต้งั ของนคร
บนแนวเทือกเขาหินทราย ในอดีตกาล นครถ้าแห่งนี้ ยังเป็ นส่วนหนึ่ งของเส้นทางสายไหมที่เชื่อมต่ออาณาจักรไบ
แซนไทน์ กับประเทศอินเดียและประเทศจีน นาท่ า นชม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ โ จเซฟสตาลิ น (stalin museum)
เป็ น พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ อุ ทิ ศ ต น เพื ่ อ จั ด แ ส ด งโ ช ว์ ชี วิ ต ข อ ง โจ เซ ฟ ส ต า ลิ น ผู ้ ที่ นา โซ เวี ย ต ก้า ว ขึ้ น เป็ น
ม ห า อ า น า จ ข อ ง โ ล ก ห ลั ง ส ง ค ร า ม โ ล ก ค รั้ ง ที ่ ส อ ง ถื อ เป็ น บุ ค ค ล ห นึ ่ ง ใ น ขั้ ว อา น า จ ใน ก า ร ท า
ส งค รา ม เย็ น กั บ ส ห รั ฐ อ เม ริ ก า พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ห่ ง นี้ ยั ง ค งรั ก ษ า โค รงส ร้า งภ า พ ลั ก ษ ณ์ ข อ งยุ ค โซ
เวี ย ตเอาไว้

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
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น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งมิ ส เคต้า (Mtskheta)(60km./1.10hrs.) ซึ่ งเป็ นเมื อ งหลวงแห่ งแรกของประเทศ
จอร์เจี ย สมัย อาณาจัก รไอบี เรี ย (Kingdom of Iberia) ซึ่ งเป็ นราชอาณาจัก รของจอร์เจี ย ในช่ วง 500 ปี ก่ อ น
คริสตกาลตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉีย งเหนื อห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 20 กม. เมืองนี้ ถือได้วา่ เป็ นเมืองที่มีความ
เก่าแก่ทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่ งของประเทศ และได้รบั การขึ้ นทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 จากนั้น
ชมโบสถ์ส เวติ ท สโคเวลี (Svetitskhoveli Catherdal) UNESCO world Heritage สร้า งในราวศตวรรษที่ 11
ตั้งอยู่ในเมืองประวัติศาสตร์มซเคต้า สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์และให้การเคารพศรัทธา ที่สุดของชาวคริสต์นิกายจอร์เจีย
นออร์โธด็อกซ์ เชื่อกันว่าเป็ นที่ฝังเส้นผมของพระเยซูก่อนที่ จะสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขน โบสถ์นี้เป็ นส่วนหนึ่ ง
ของเมืองมรดกโลกอี กด้วย จากนั้น น าท่ านเดิน ทางกลับมายัง เมื องทบิลิซี นาท่ านชมโบสถ์ตรีนิ ตี้ (Holy
Trinity Cathedral Of Tbilisi) หรื อ ซามี บ า Sameba Chthedral มี ค วามหมายว่ า โบสถ์ พ ระตรี เอกานุ ภาพ
ศักดิ์สิทธิ์ แห่งกรุงทบิลิซี หรือ อารามซามีบา ชื่อเรียกของคนท้องถิ่น เป็ นวิหารหลักของชาวคริสต์นิกายจอร์เจีย
นออร์โธด็อกซ์ในกรุงทบิลิซี ก่อสร้างขึ้ นระหว่างปี ค.ศ.1995 - 2004 ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของศาสนสถานใน
นิ กายออร์โธด๊อกซ์ตะวันออกทัว่ โลก แม้จะมีอายุไม่มากแต่ก็เป็ นโบสถ์ตวั อย่างของสถาปั ตยกรรมแบบจอร์เจียน
ท้องถิ่น ที่มีรูปแบบทางศิลปะจากไบแซนไทน์ โบสถ์เป็ นอาคารขนาดใหญ่ที่โดดเด่น
คา่
บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหาร
และนาท่านเข้าสู่ที่พกั Velvet Hotel หรือ เทียบเท่า
วันที่หา้
เมื อ งทบิ ลิ ซี – โบสถ์เมทเทคี - รู ป ปั้ นของกษั ต ริ ย ว์ าคตัง จอร์ก าซาลี – นั ง่ เคเบิ้ ลคาร์ ชม
อนุ สาวรียม์ ารดาแห่งจอร์เจีย – ป้ อมปราการนาริกาลา - ห้างสรรพสิ น ค้า Geleria mall - กรุ ง
บาห์เรน
บ่าย

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน ชมโบสถ์เมทเทคี (Metekhi Church) เป็ นโบสถ์เก่าแก่ในยุคศตวรรษที่ 13 ตั้งอยู่ในบริเวณเมืองเก่าใน
อดี ตโบสถ์แห่งนี้ เคยเป็ นป้ อมที่ ประทับของพระมหากษั ตริย ์ และได้ใ ช้เป็ นโบสถ์ของพระมหากษัตริยอ์ ีกด้วย
โบสถ์นี้มีลกั ษณะเป็ นป้ อมที่มียอดโดมแหลมขึ้ นไปซึ่งเป็ นที่นิยมก่อสร้างกันในยุคกลาง ได้มีการบูรณะครั้งใหญ่
ในช่ วงยุ ค ศตวรรษที่ 17 – 18 น าท่ านเดิ น ทางไปยัง รู ป ปั้ นของกษั ต ริ ย ว์ าคตัง จอร์ก าซาลี (Vakhtang
Gorgasali) ผูค้ น้ พบเมืองทบิลิซี และจุดถ่ายรูปชมวิวทิวทัศน์อนั สวยงามของเมืองทบิลิซีแบบ180องศา นาท่าน
เดินทางขึ้ นเคเบิ้ ลคาร์ ชม อนุ สาวรียม์ ารดาแห่งจอร์เจีย (Mother Georgia) รูปปั้ นขนาดใหญ่ยกั ษ์ของหญิ ง
ถือดาบและถ้วย นัน่ คือมารดาของจอร์เจียหรือ Kartlis Deda ในจอร์เจีย ที่สร้างขึ้ นจากอลูมิเนี ยมหล่อขึ้ นรูป 20
เมตร (65.6 ฟุ ต) ซึ่ งไม่ใช้แ ต่จ ะเป็ นสัญ ลัก ษณ์ของเมืองทบิ ลีซีเท่ านั้ น แต่ ยงั ถื อเป็ นสัญ ลักษณ์ของประเทศ
เช่นกัน โดยดาบที่ถือ มีความหมายเอาไว้ใช้สาหรับผูท้ ี่จะมาเป็ นศัตรูและถ้วยไวน์มีความหมายสาหรับผูท้ ี่มาเป็ น
เพื่ อ นพ้อ ง สถานที่ ใกล้ๆ กัน นั้ น น าท่ า นชม ป้ อมปราการนาริ ก าลา
(Narikala Fortress) ป้ อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่ที่ต้งั อยูบ่ นเนิ นเขา
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สร้างขึ้ นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 เพื่อปกป้ องเมืองและผ่านผูป้ กครองมาหลายยุคหลายสมัยที่ต่างผลัดกันเข้ามา
รุกรานนครเล็กๆ บนเส้นทางสายไหมแห่งนี้ ราชวงศ์อุมยั ยัดของชาวอาหรับได้ต่อเติมป้ อมในช่วงคริสต์ศตวรรษ
ที่ 7 ต่อมาพวกมองโกลตั้งชื่อให้ใหม่ว่า Narin Qala แปลว่าป้ อมน้อย (Little Fortress) นักประวัติศาสตร์ยกย่อง
ว่าป้ อมนาริกาลาเป็ นป้ อมแห่งหนึ่ งบนเส้นทางสายไหมที่ แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุด จากนั้ นพาท่านนัง่ เคเบิ้ ล
คาร์ลงมายัง ห้างสรรพสิ นค้า Geleria mall อิสระให้ท่านช้อปปิ้ ง ณ ที่ หา้ งสรรพสินค้าขนาดใหญ่ย่านใจกลาง
เมืองที่มากพร้อมด้วยร้านค้า สินค้าแบรนด์ช้นั นาต่างๆจากทัว่ ทุกมุมโลกมากมายให้ท่านได้เลือกสรร โดยไม่ว่า
จะเป็ น STRADIVARIUS ,CAROLLETA, SHAMOOT MASTER, LC WAIKIKI, MANGO, GIOVANNI GALLI , MAX
และฯลฯ อีกมากมายกว่า 60 ร้านค้า

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
1300 สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโนโว อเล็กซีเยฟก้า กรุงทบิลิซี
1645 ออกเดินทาง กรุงบาห์เรน ประเทศบาห์เรน โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ GF 082
1845 ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงบาห์เรน ประเทศบาห์เรน (เพื่อแวะพักรอเปลี่ยนเครื่อง)
2225 ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ GF 152
วันที่หก
กรุงบาห์เรน - กรุงเทพมหานครฯ
0855 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับ.......

************************************************************************
กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ที่ทาง บริษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง
ไม่อนุ ญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้
หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศ
หนึ่ ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมตามความเหมาะสม
5. กรณีที่คณะไม่ครบจานวน 25 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางตามเงื่อนไข โดยทางบริษัท
ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
6. ในกรณีคณะเดินทางท่านหนึ่ งท่านใดในคณะ ไม่รบั เงื่อนไข เป็ นเหตุให้ทวั ร์ไม่สามารถเดินทางได้ จะถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทาง
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7. เมื่อท่านทาการซื้ อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้วใน
กรณีที่ลกู ค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นโปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึ งถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
อัตราค่าบริการนี้ รวม
1.ค่าตัว๋ เครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ
2.ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
3.ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
4.ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7.ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ วงเงินรับผิดชอบไม่เกิน 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลเนื่ องจากอุบตั ิเหตุ ท่านละไม่เกิน 500,000 บาท
8.ค่าหัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์)
อัตรานี้ ไม่รวม
1.ค่าธรรมเนี ยมการจัดทาหนังสือเดินทาง
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สงั ่ พิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนี ยมหนังสือเดินทาง, ค่า
น้ าหนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้ น(ท่านจะต้องออกค่าใช้จ่ายเอง), ค่า
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง
เป็ นต้น
3.ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
4.ค่าธรรมเนี ยมน้ ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้ นราคา
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ ทิปคนขับรถท้องถิ่น และทิปหัวหน้าทัวร์ จานวน 60 EUR ต่อท่านตลอดทริป
6.ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่สนามบินทุกแห่ง และโรงแรมทุกเมือง
8.ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าในกรณีที่ผูเ้ ดินทางไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย

** ค่าทิปโปรดชาระกับเจ้าหน้าที่ที่ สนามบิน ณ วันเดินทาง รวมทั้งสิ้ น 60 EUR ต่อท่าน **
เงื่อนไขการจอง
1.ชาระเงินมัดจาท่านละ 15,000 บาท ภายใน 48 ชัว่ โมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั ่งจะยืนยันเมื่อได้รบั เงิน
มัดจาแล้วเท่านั้น
2. ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3.หากท่านที่ตอ้ งการออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ตา่ งจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
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บัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ จะกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ น
4. หากในคณะของท่านมีผูต้ อ้ งการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้งั หมด
เงื่อนไขการชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ทางบริษทั ขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 21 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมตั วิ ีซ่าหรือยกเลิกการ
เดินทางโดยเหตุจาเป็ น ทางบริษทั ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจริง
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั ๋วเครื่องบินและที่นั ่งบนเครื่องบิน
1.ทางบริษัทได้สารองที่นัง่ พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้วย สาเหตุใด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท หรือแล้วแต่สาย
การบินและช่วงเวลาเดินทาง
2.หากตัว๋ เครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามที่
เกิดขึ้ นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
3.นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ ี่จะนัง่ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด
เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตู
ฉุกเฉินได้ (น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ี่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้ที่นัง่
Long leg ขึ้ นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
กรณียกเลิกการเดินทาง
1.บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่บริษัทฯกาหนดไว้ (25 ท่านขึ้ นไป) เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทาง
ในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
2.บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีที่เกิดเหตุจลาจล สงคราม สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ เนื่ องจากอยูเ่ หนื อการควบคุมของบริษัทฯ
3.กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนี ยมในการ
มัดจาตัว๋
4.กรณีผเู ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตาม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้งั หมด
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
1.เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 เตียง
6GF- GE02

2.โรงแรมในยุโรป รัสเซีย ตุรกี ส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่ องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิตา่
3.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้ นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4.โรงแรมในยุโรป รัสเซีย ตุรกี ที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต
และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้ นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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